
صصصفة من المسم عليه دل بما تؤمن إذن بقدرة, طيب إل خلق ل لهنه أيضا
التزاما.  أو تضمنا كاهنت مسواء
ذو السصصميع الحكصصم, فمثل أو متعصصديا: الرثصصر المسصصم كصصان إذا الثصصالث المر

قصصول, كصصل للغير, فيسصصمع يتعدى بسمع تؤمن أن لبد يسمع الذي السمع
حكمصصا يبصصصر وبأهنه صفة وبالبصر امسما بالبصير هنؤمن متعديا كذلك البصير

أرثرا.  أو
الصصصفة, المسم, والثاهني بأمرين: الول يؤمن فإهنه لمزما المسم كان إذا أما

وصصصف المحيي, الحصصي من الحي من ليست يحيي ؟ متعدي أو لمزم الحي
مصصن امسصصم إذن اللصصه, فصصالحي لغيصصر يتعصصدى ل لمزم وصصصف الحيصصاة أو لمزم

الصصتي بالصصصفة وتؤمن الله أمسماء من امسما بالحي فتؤمن اللمزمة المسماء
الحياة.  وهي الحي عليها دل

اللصصه يسصصم ل من التعطيل, خالفنا أهل كل خالفنا بهذا آمنا إذا طيب, إذن
للصصه بصصأن يصصؤمن مصصن الجهمية, وخالفنصصا غلة وهؤلء بصفة يصفه ول بامسم

أمسصصماء لصه يقصول مصن المعتزلصصة, وخالفنصصا مثصصل له صفات ل ولكن أمسماء
قيصصام لصصزم الغيصصر إلى تعدى لو لن يتعدى حكم, ما لها ليس لكن وصفات

السصصمع تعلصصق حادث, فصصإذا ؟ أ.لي أو حادث المسموع أن به, إذ الحوادث
بصصه, إذن الحوادث قيام المسموع, فلزم حدوث حادرثا السمع صار بحادث

أتينصصا الحصصوادث, فصصإذا بصصه تقوم لئل به يسمع ل لكن مسمع له مسميع هو قل
صصصفة, مصصن تضصصمنه بمصصا بالمسم, ارثنين الثلرثة: اليمان الشروط هذه على
بالمسماء.  إيماهننا صح الحكم أو بالرثر رثلرثة
علصصى يصصدل السميع أن معناهما, وذكرهنا لنا مسبق فقد والبصير السميع أما

ة بمعنصى هنوعصان: مسصمع تعصالى اللصه مسمع السمع, وأن قصوله مثصل الاجاب
بمعنصصى يصصأتي السصصمع ) وهصصل) الببدعاء لسببميع ربببي (( إن:  تعصصالى

قالوا كالذين تكونوا (( ول ... ؟ الدليل ؟ العربية اللغة في المستجابة
المصصصلي قصصول يسصصتجيبون, ومنصصه ل ) أي) يسبمعون ل وهبم سمعنا

اللصصه وتقولصصون: مسصصمع ركعة عشر مسبعة القل على تصلون يوم كل وأهنتم
حمصصده, لن لمن مسماع مجرد المعنى امستجاب, ليس حمده, معناها لمن
المستجابة.  بمعنى مسمع امستجاب, هذا معناه لكن شيئا يفيد ل هذا

أقسصصام: رثلرثصصة إلصصى ينقسصصم وهصصذا المسصصموع إدراك بمعنصصى الثاهني: مسمع
بصه يصصراد مصا التأييصصد, والثصالث بصه يراد ما التهديد, والثاهني به يراد ما الول
الحاطة.  مسمع الله, يعني مسمع شمول بيان
سرهم نسمع ل أنا يحسبون (( أمالتهديد:  به يراد الذي الول مثال



لببديهم ورسببلنا (( بلببى:  قصصال للتهديصصد, ولهصصذا ) هصصذا) ونجببواهم
(( لوهصصارون:  لمومسصصى تعصصالى قصصوله التأييصصد مسصصمع  ومثصصال)) يكتبون

الحاطصصة مسصصمع بصصه يصصراد ما ) ومثال) وأرى أسمع معكما إنني تخافا
زوجهببا فببي تجادلك التي قول الله سمع (( قدتعالى:  قوله مثل

إلى أول السمع ) فقسم) تحاوركما يسمع والله الله إلى وتشتكي
فقل شئت وإن أقسام رثلرثة إدراك, والدراك ومسمع إاجابة قسمين: مسمع

يقتضصي التهديصد, ومسصصمع يقتضصصي القسصام: مسصمع تتداخل لئل أهنواع رثلرثة
واجل.  عز لله رثابت هذا الحاطة, وكل لبيان التأييد, ومسمع

للحاطصصة أو للتأييد أو للتهديد السمع هذا أن يعين الذي قائل: ما قال فإن
اللصصه قصصول فصصي يقال أن يمكن الحوال, ولهذا وقرائن الكلم مسياق قلنا ؟

)) وأرى أسببمع معكمببا إننببي تخافا (( لوهصصارون:  لمومسصصى تعالى
وتهديصصد مومسصصى والتهديصصد, تأييصصد للتأييصصد السصصمع هصصذا أن يقصصال أن يمكصصن

يكصصن لصصم فرعصصون أن فرعصصون لتهديصصد بصصأهنه القصصول من يمنع فرعون, لكن
قصصال ولهصصذا ؟ التهديد يسمع ل من يهدد الله, فكيف من الكلم هذا يسمع

ول للتهديصصد أهنصصه قصصالوا أرهصصم ولصصم للتأييصصد الية هذه في السمع أن العلماء
عصصز اللصصه يقول ما يسمع ليس الن فرعون أن ذلك فرعون, وواجه لتهديد

؟.  التهديد يسمع ل من يهدد واجل, فكيف
عز شيء هنظره عن يغيب ل الذي الثاقب البصر ذو بمعنى فهو البصير أما

كصصل يبصر كان إذا طيب يبصره؛ تعالى الله فإن فعل وأي حركة واجل. أي
ينظر ول الله يكلمهم ل ( ةثلةثة:  قوله مثل في موقفنا فكيف شيء

؟ إليهصصم النظصصر  فنفى) إليهم ينظر ( ول قال: ) يزكيهم ول إليهم
الرحمصصة, هنظصصر هصصو المنفصصي المنفصصي، النظصصر غيصصر المثبصصت هنقصصول: النظصصر

حصصتى إحاطصصة هنظصصر شصصيء كصصل ينظصصر تعالى الحاطة, فالله هنظر والمثبت
إحاطصصة, وأمصصا هنظصصر لكصصن واجصصل عز الله أمام منظورون عليهم المغضوب

ويتصصبين الدلصصة تلصتئم  وبهصصذا) إليهم ينظر ( ل الرحمة هنظر فهو المنفي
كمصصا الرؤية منه المتبادر لكن العلم بمعنى بصير بينها, هناك تعارض ل أهنه

. مسبق
اللصصه لهصصم قلنصصا والمتحان, لو البتلء من القبور لعباد يحصل : ما الطالب

؟ بالقرآن يقتنعون ل وكذا كذا يول واجل عز
يصصرون مسصصلمين, يعنصصي القبصصور أصحاب غالب فيك الله بارك : هو الشيخ

بصصأن التحصصدي مسصصبيل علصصى  ممكصصن...بالقرآن,  ويؤمنون إمسلم على أهنهم
الشصصيء, هصصذا يصصأت ول يفعلصصه آلهتهم يغضب بشيء هؤلء الهنسان يتحدى



التحدي.   باب من يكون  يمكن
...:  الطالب
فلصصم السصصمع أمصصا المسموع يحدث الذي ذات, لكن صفة : السميع الشيخ

الفصصرق تعصصرف أن أردت بمشيئته, وإذا يتعلق مسميعا, ل يزال ول الله يزل
كصصان فعصصل, وإذا صفة فهي الصفة هذه عن الله يتخلى أن يمكن كان فإن

عن واجل عز الله يتخلى أن يمكن ل أهنه ذات, ومعلوم صفة فهي يمكن ل
هصصو يحصصدث الذي ذلك, لكن عن منزه الله أصم, فإن فيكون السمع صفة

المسموع.  
به المقصود واجل, ما عز الله رحمة هنفسه هو هل الرحمة : هنظر الطالب

؟
هنفصصس هصصي بصصه, مصصا يرحمصصه هنظصصرا إليصصه ينظصصر اللصصه أن : المقصصصود الشيخ

إلصصى والنظر أرضاك الذي ولدك إلى النظر بين الن تفرق الرحمة, ولهذا
يشصصعر وهصصو باردا هنظرا إليه تنظر أرضاك الذي أغضبك, ولدك الذي ولدك

وهصصو القصصر مصصن القصصرار مصصن وليصصس القر من به, قرت قرت قد عينك بأن
ل حصصتى مسصصكنها قرهصصا معنى بردها, ما يعني عينك الله أقر البرودة, ولهذا
؟ عينصصك تكون كيف إليه هنظرت إذا عليه غضبت الذي الولد تتحرك, طيب

... الولد, طيب يعمي يكاد الشرر منها يظهر حمراء حارة
واجهصصة لصصه السبب, هصصو بخصوص ل اللفظ بعموم هذا, العبرة يصح ل لكن

الرض فببي يسببيروا لم (( أوقصصوله:  الواجهصصة هصصذه من هنظر, وأقوى
اللفصصظ, بعمصصوم العصصبرة هنقصصول هنحصصن اليصصة, لكصصن هصصذه  بعصصد)) فينظروا

ل العصام أفصراد ببعصض يتعلصق حكصم ذكصر العصام, وإذا يخصصص ل والسبب
القاعدة.  هي كما أيضا تخصيصه يقتضي

؟ الله رحمة هنظر إلى أقرب العمل بقولنا: هذا : التعبير الطالب 
رحمصصة إلصصى تنظر, أقرب ل الله, الرحمة رحمة هنظر إلى يصح : ما الشيخ
الله.  

...:  الطالب
الحبصصار عبصصادة أن شصصك ل هصصو هنعصصم ؟ السؤال هذا في تقولون : ما الشيخ

ليسصصت ومسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى الرمسصصول فسره الذي بالمعنى والرهبان
الحبصار وخضوع, وعبصادة تقرب عبادة الصنام عبادة الصنام, لن كعبادة

الحصصديث: فصصي اجصصاء كمصصا عبصصادة أهنهصصا شصصك إتبصصاع, ول عبصصادة والرهبصصان
ابن والمسيح الله دون من أربابا ورهبانهم أحبارهم (( اتخذوا

الحبصصار عبصصادة كصصاهنت ) فإذا) واحدا إلها ليعبدوا إل أمروا وما مريم



يعبصصدوهنهم أهنهصصم هصصذا مصصن لزم مريم ابن عيسى المسيح كعبادة والرهبان
(حصاتم:  بن لعدي قال والسلم الصلة عليه الرمسول التقرب, لكن عبادة

اللببه أحببل مببا ويحرمببون فتحلببونه اللببه حببرم ما يحلون أليس
إتباع, عبادة  فهذه) عبادتهم قال: ( فتلك ) قال( نعم فتحرمونه

وتعظيم.   تقرب عبادة المشركين عبادة وغالب
...:  الطالب
والتأييصصد, لن النصصصر بصصه يصصراد إحاطة, لكنصصه مسمع هنا السمع : هي الشيخ
واجل.  عز الله يسمعه فرعون حتى الحاطة مجرد

؟ والصفات المسماء باب في الكتب أهم هي : ما الطالب
الرثبصصات مجصصرد المنهصصج, فمثل فصصي ومختلفة متعددة الكتب : والله الشيخ
مبنيصصة كلهصصا الوامسصصطية, لن العقيصصدة يكصصون مصصا أحسن من العقيدة إرثبات
رأيصصت مصصا أحسصصن مصصن والمحااجة المناقشة اجهة وأحاديث, من آيات على

ومختصصصره القيصصم لبصصن والمعطلصصة الجهمية غزو على المرمسلة الصواعق
يصصذكر لهنه مفيد المناقشة, هذا في العلم لطالب يكون ما أحسن من هذا

يجصصادل أو هصصؤلء ينصصاقش رثم الخلف فيها التي المسائل أمهات الله رحمه
 امسصصمه... الحصصق يتصصبين حصصتى هصصؤلء يجصصادل مناقشصصة هصصي بالصصصح, مصصا

المرمسصصلة الصصصواعق معروف, مختصر المختصر حال كل على الموصلي
المسم.  بهذا

...:  الطالب
عبصصادة, ولهصصذا شصصرك ذاك الطاعة, لكن وشرك التباع شرك : هو الشيخ

العبببد بببه تجبباوز " ماالقيصصم:  ابصصن قاله ما الطاغوت حدود أحسن من
الصصصنام, والمتبصصوع  المعبصصود" مطباع أو متببوع أو معببود من حده

الطصصاغوت, لكصصن حصصد فصصي يقال ما أحسن المراء, هذا العلماء, والمطاع
ليسصصوا فهصصؤلء المطصصاع أو المتبوع أو المعبود باعتبار الطاغي, أما باعتبار

والميصصر الشصصيء بهصصذا يرضصصى ل قصصد العالم ذواتهم, لن باعتبار بطواغيت
فيهصصا, طغصصا لهنصصه طواغيت هي الفاعل باعتبار كذلك, لكن والمعبود كذلك

الصصلة عليصه مريصم ابصن طاغية, فعيسصى هي طغياهنه, وليست محل هي
الصصذين طغيصصان محصصل ل, لكنصصه ؟ طصصاغوت أهنصصه هنقصصول معبود, هل والسلم

القيصصم ابصصن كلم امستشصصكل النصصاس بعصصض لن النقطة لهذه عبدوه, اهنتبهوا
معبصصود, فيقصصال: لهنصصه طصصاغوت عيسصصى إذن الكلم هصصذا يقصصول كيف وقال

والمطاع. والمتبوع المعبود في يكون الطغيان محل أن الله رحمه مراده
؟ اللمزم والفعل المتعدي الفعل بين الفرق : ما الطالب



به, المفعول ينصب ما به, والمتعدي المفعول ينصب ل ما : اللمزم الشيخ
ظظم ؟ حي ؟ ل أو به المفعول تنصب مسمع ظظم تتسلط أن يمكن هل ؟ ع ع
ظظم ؟ شيء على ظظم بنفسه, أما هو ع ظظم متعدية, لكن صحيح ع لمزمة ع

مصن اللمزمصصة, والعلصصي اللصصه أمسصصماء مصصن لمزمصصة, فصصالعظيم ؟ شك, اجصصل ل
هنعم.  اللمزمة الله أمسماء من الجليل أو اللمزمة, والاجل الله أمسماء

...:  الطالب
ممطيصصب:  ؟ القصصران تحفصصظ : ... أهنت الشيخ كك نن إإ ممببا ((  من مو كدو كببب مع من مت إمبب
إن إه كدو نل كب ال مص مم مح نن مه مم مج كت من مها مأ من مل كدو إر مببا آلهببة هببؤلء كان لو موا

ل فيهببا وهببم زفيببر فيهببا لهببم خالببدون فيهببا وكببل وردوهببا
عنهببا أولئببك الحسببنى منببا لهببم سبببقت الببذين إن يسببمعون

؟ الحسصصنى, عرفصصت لصصه مسبقت ممن ؟ : ] وعيسى ) [الهنبياء) مبعدون
ومببا (( إنكماليصصة:  هنزلصصت لمصصا وقصصالوا مثل عيسصصى الكفار ضرب ولهذا

النصصار فصصي عيسصصى ) قصصالوا: إذن) جهنم حصب الله دون من تعبدون
الحسببنى منببا لهببم سبببقت الذين (( إن:  تعصصالى اللصصه فأهنزل اجدل

 قصصال)) هببو أم خيببر (( أألهتنبباقوله:  ) مثل) مبعدون عنها أولئك
)) خصببمون قببوم هببم بببل جببدل إل لببك ضببربوه (( ما تعالى الله

. الخصم, هنعم اللد الله إلى الراجال وأبغض
موالراجيصصم:  الشصصيطان مصصن بصصالله : أعصصوذ القارئ مأ مم ((  كروا مل إسببي إفببي مي

إض مر ل
م كروا ا كظ مين مف مف مي من مك كة مكا مب إق من معا إذي نل كنوا ا من مكا مم إم إه إل مب كنوا مق مكببا

مم ند كه مش مم مأ كه من ةة إم نو ةرا كق مةثا إض إفببي موآ مر ل
م كم ا كه مذ مخبب مأ كه مف نلبب مم ال إه إب كنو كذ إببب

مما من مو مم مكا كه من مل إه إم نل من ال قق إم مك موا إل مم مذ كه نن مأ مت إب من مم مكا إه إتي مأ مم مت كه كل كسبب كر
إت منا يي مب مل كروا إبا مف مك كم مف كه مذ مخ مأ كه مف نل كه ال نن يي إإ إو كد مقبب إدي إب مشبب مقببا إع مل مد ا مقبب مل مو
منا مل مس مر أ

مسى م منببا كمو إت ميا قن إبيآ مطا مل كسبب قن مو إبيبب ملببى كم من إإ مو معبب مر من إف ممببا مها مو
من كرو مقا كلوا مو مقا رر مف إح رب مسا نذا نمببا مكبب مل مم مف كه مء يق مجببا مح مل من إبببا منا إمبب إد منبب إع

كلوا كلوا مقا كت مق مء ا منا مب من مأ إذي نل كنوا ا مم كه آ مع كيوا مم مح مت مس مم موا كه مء مسا مما إن كد مو ميبب مك

من إري إف مكا مل نل ا قل إفي إإ ].25: ) [غافر) مضل
: وتعصصالى تبصصارك اللصصه قصصال الراجيصصم الشصصيطان مصصن بصصالله : أعصصوذ الشصصيخ

الببذين عاقبببة كببان كيببف فينظروا الرض في يسيروا (( أولم
) ) قبلهم من كانوا

النظصصم  وهصصذا)) الرض في يسيروا (( أولموتعالى:  تبارك الله قال
رثم العطف حرف وبعدها المستفهام أداة تأتي أن كثيرا القرآن في مواجود

وهصصذا النظصصم هصصذا إعصصراب كيفيصصة فصصي المعربصصون اختلصصف الجملصصة, وقصصد



الرض, فتكصصون فصصي يسصصيروا التقصصدير: وألصصم إن بعضصهم التركيب, فقصصال
مصصصدرة اجملتهصصا علصصى داخلصصة الهمزة مسبق, وتكون ما على عاطفة الواو

الهمصصزة أن عليصصه يصصرد تقصصدير, لكنصصه إلصصى يحتاج ل القول بها, وهذا الجملة
وقصصالوا مقدمصصة الهمزة بأن ذلك عن العطف, فأاجابوا حرف على متقدمة

مسائغ.  هذا مثل في تقديمها إن
حصصرف وأن مقصصدر شصصيء على داخلة الهمزة للمعربين: أن الثاهني والقول
المقصصدر ذلصصك تعييصصن إلى هنحتاج المقدر, وحينئذ ذلك على عاطف العطف

السصصياق, يقتضصصيه مصصا بحسصصب المحذوف ذلك السياق, فيقدر إل يعينه ول
ولم أغفلوا الرض, أو في يسيروا ولم أفرطوا يسيروا فيقال: أولم فمثل

المعنى.  هذا إلى يؤدي ما الرض, أو في يسيروا
القلصصوب مسصصير المصصراد  هصصل)) الرض فببي يسببيروا لم (( أووقوله: 
ما على الهنسان يقف حتى القدام مسير المراد أو والتفكر والتأمل بالنظر
يسصصير أن لصصه يتيسصصر لم كلهما, فمن ؟ رأمسه بعيني السابقة للمم حصل
أن بقلبه مسيره طريق ؟ بقبله مسيره طريق ما بقلبه, ولكن فليسر بقدمه

هصصذا يثبت ؟ التاريخ هذا يثبت شيء بأي السابقة, وحينئذ المم تاريخ يقرأ
الثصصاهني: السصصنة الول: القرآن, والطريق فقط, الطريق بطريقين التاريخ

وتعالى مسبحاهنه الله ومسلم, فإن عليه الله صلى الله رمسول عن الصحيحة
) وإذا) اللببه إل يعلمهببم ل قبلهببم من (( والذينمسبق:  فيمن قال
مصصن أو اللصصه عنصصد مصصن لخبصصارهم التلقي مصدر فإن الله إل يعلمهم ل كان

ومسلم.  عليه الله صلى رمسوله
أقسصصام: رثلرثصصة إلصصى ينقسصصم فهذا مسبق عمن إمسرائيل بنو به حدرثت ما أما

فهصصذا بصصه والسصصنة القصصرآن شصصهد مصصا أو بصصه شصصرعنا شهد الول: ما القسم
بصدقه. شهدت والسنة القرآن لن ولكن إمسرائيل بني خبر لهنه ل مقبول

بصصه التحصصدث يجومز ول مرفوض فهذا بكذبه والسنة القرآن شهد الثاهني: ما
وبطلهنه.  كذبه بيان الهنسان أراد إذا إل

فصصي ليصصس مصصا كصصذبه, أي ول بصصصدقه الصصوحي يشصصهد لم الثالث: ما القسم
اللصصه صصصلى النصصبي فيصصه قال فهذا تكذيبه ول تصديقه السنة في ول القرآن

مصصن  فيكصصون) حببرج ول إسببرائيل بنببي عببن ( حدةثوا:  ومسلم عليه
منصصه, أهم هو ما عن به يشتغل فل منه فائدة ل لكن هنقله يباح الذي الكلم
التلقصصي مصصصدر مسبق, فصار من أخبار في بقلوبنا هنسير كيف هنعرف وبهذا

مصصا والسنة, وأمصصا الكتاب هو الكيد المسامسي المصدر مسبق من أخبار في
أقسام.  رثلرثة على أهنه فعرفتم إمسرائيل بني أخبار من وقع



فصصي المعربين: إن بعض  قال)) الرض في يسيروا لم (( أووقوله: 
فصصي أن علصصى بنصصاء الرض اجصصوف فصصي السير يمكن ل لهنه على بمعنى هنا

فصصإن الهنصصاء في  الماء قلت إذا بالمظروف, كما محيط والظرف للظرفية
غيصصر هصصذا أن قائصصل يقصصول ربمصصا اجصصوفه, ولكصصن فصصي والماء به محيط الهناء

تعصصالى: قصصال الرض, كمصصا منصصاكب فصصي أي الرض فصصي المصصراد لن متعين
)) مناكبهببا فببي فامشببوا ذلببول الرض لكببم جعببل الذي (( هو
ظرف الرض, والاجواء أاجواء في أي الاجواء ظرفية هنا الظرفية وتكون

فيها.  يسير لمن
 فينظروا:)) قبلهم من كانوا الذين عاقبة كان كيف (( فينظروا

أيضصصا والنظصصر منتفيصصا السصصير فيكصصون هذا وعلى عاطفة أهنها قيل هنا الفاء
ينظصصروا فصصألم الرض فصصي يسيروا لم أو القول هذا على منتفي, والتقدير

للسصصببية, أي الفصصاء أن قبلكم, وقيصصل من كاهنوا الذين عاقبة كان كيف فيه
لصصم إذا متلمزمصصان, لهنهصصم كصصان, والمعنيصصان كيصصف ينظصصروا مسيرهم فبسبب
هنظروا.  مساروا وإن ينظروا لم يسيروا
أو وبصصصيرة قلب هنظر هنا النظر  هل)) كان كيف (( فينظرواوقوله: 

قلصب مسصير كصان إن السصير فصصي مسصبق مصا علصصى ينبنصصي ؟ وبصر عين هنظر
وبصصصر, عيصصن هنظصصر فالنظر قدم مسير كان وبصيرة, وإن قلب هنظر فالنظر

وهذا.  لهذا صالحا أيضا النظر فيكون وهذا لهذا صالح السير أن قلنا وقد
امستفهام  كيف: امسم)) قبلهم من كانوا الذين عاقبة كان (( كيف

(( كيببف مقدم, وعاقبصصة: امسصصمها كان خبر أهنه على هنصب محل في وهو
مسصصيأتي ؟ مصصآلهم كان ماذا أي))  قبلهم من كانوا الذين عاقبة كان
هببم (( كببانوا:  قال مآلهم يذكر أن قبل حالهم ذكر الله لكن المآل ذكر

والعظم.   الصلبة وهي الشدة من ) أشد) قوة منهم أشد
هصصذا فصصي  فيكصصون" منكببم قببراءة " وفيقراءتصصان:  فيها يقول ومنهم
فصصي وقعصصا أشصصد الخطصصاب أن الخطصصاب, ومعلصصوم إلصصى الغيبصصة من التفات

الشصصخص تخصصاطب كنصصت إذا الغيبصصة, يعنصصي بصصصيغة الحصصديث مصصن النفصصس
الغيبصصة, بصصيغة تحصصدرثت كنصصت إذا ممصا هنفسصصه فصي وقعا أشد فهو مخاطبة

الغيبة, والعصصابس ) بصيغة) وتولى (( عبستعالى:  الله قول اجاء ولهذا
وتصصوليت, لن يقل: عبسصصت ولم ومسلم عليه الله صلى الرمسول والمتولي
أن أعلصصم"  منكببم قراءة  " فيالغيبة, وقوله: من وقعا أشد الخطاب
مسصبعية, وإذا قصراءة, فهصي قصال: فصي إذا أهنه الله رحمه المؤلف اصطلح

مسبعية.  ليست شاذة قال: وقرئ, فهي



)) مببن الرض فبي وآةثببارا قببوة (( أشببد منكببم قبراءة " وفببي
أكصصثر الرض فصصي الرثار من البدان, ولهم أقوياء فهم"  وقصور مصانع

ومسصصلم, والشصصاهد عليصصه الله صلى الله رمسول كذبوا الذين هؤلء عند مما
كصصاهنت كيصصف لصصه تصصبين شصصاهدها من كل رثمود, فإن ديار في ظاهر هذا في
فيهصصا الله وقال عليها اطلع التي الحقاف في عاد آرثار القوم, وكذلك قوة

) قصصوة) البلد فببي مثلهببا يخلببق لببم الببتي العمبباد ذات (( إرم: 
قصصال ؟ حصصالهم كصصاهنت قوة, فمصصاذا منا أشد من قالوا عادا أن حتى عظيمة
من لهم كان وما (( بذنوبهم )) أهلكهم الله (( فأخذهم:  تعالى
يبهصصر مصا الرثصصار مصن لهصصم الصذين الشصداء القصصوم ) هصصؤلء) واق من الله

مصصن مكوهنة ذهنوبهم, وذهنوبهم بسبب بذهنوبهم, أهلكهم الله أخذهم العقول
المصصر, عصصن للخصصبر, متولصصون مكصصذبون والتصصولي, فهصصم شصصيئين: التكصصذيب

به, أمروا ما عنه, وتركوا هنهوا فيما الوامر, وقعوا وخالفوا الخبار فكذبوا
هنصصا  والبصصاء)) بببذنوبهم اللببه (( فأخذهمتصديقه,  يلزمهم ما وكذبوا

متعلقة  ما: هنافية, ومن)) واق من الله من لهم كان (( وما للسببية
واقصصي واق للتوكيد, وأصصصل الزائدة من عليه دخلت كان امسم بواق, وواق

اللصصه, عصصذاب مصصن يقيهصصم أحد من لهم كان ما للتخفيف, أي الياء فحذفت
هنصصوح, ول مصصن قربصصه اللصصه عذاب من يقه لم السلم عليه هنوح ابن أن حتى

أعنصصي وأهلصصه منجيصصه أهنصصه ذكصصر وتعالى مسبحاهنه الله لن العموم في دخوله
السصصفينة في معه يركب أن ابنه دعاه الغرق عليهم الله أرمسل هنوحا, فلما

 فغصصرق,)) الماء من يعصمني جبل إلى (( سيآويوقال:  أبى ولكنه
ينجيصصه أن اللصصه وعصصده  وقصصد)) أهلبي مببن ابني إن (( ربهنوح:  وقال

صالح غير عمل إنه أهلك من ليس (( إنه:  تعالى الله وأهله, فقال
مببن تكببون أن أعظببك إنببي علببم بببه لببك ليببس مببا تسألني فل

مصصن العصصزم أولصصي أبيصصه, أحصصد مصصن قربصصه البن هذا يقه ) فلم) الجاهلين
كببان (( وماهنصصا:  تعصصالى اللصصه قصصال كما هلك فيمن هلك الرمسل, ولكنه

) .) واق من الله من لهم
الرض فصصي السصصير علصصى منهصصا: الحصصث كصصثيرة فوائصصد اليصصة هذه في طيب

والتوبيخ. للهنكار هنا المستفهام أن على  بناء)) يسيروا لم (( أولقوله: 
أحصصل مصصا وبيصصان المكذبين أرض في الرض في السير فوائدها: أن ومن 

مسصصبيل بصصه, علصصى بصصأس فل العبرة مسبيل على كان إذا النكال من بهم الله
علصصى القصصوة, وبنصصاء لهم كان بما العبرة ل الهلك من لهم اجرى بما العبرة

قصوتهم علصصى للطلع رثمصود ديصار إلصى الن يصذهبون الصذين أن هنعرف ذلك



السصصير الرض فصصي يسصصيروا لصصم لهنهم عظيم خطأ على بصنعتهم والعتبار
اللصصه رمسصصول عنصصه هنهى الذي السير الرض في مساروا بل به الله أمر الذي
تدخلوا ( لومسلم:  عليه الله صلى النبي قال فقد ومسلم عليه الله صلى
أصبابهم مبا يصببيبكم أن ببباكون وأنتم إل المعذبين هؤلء على
الن يصصذهب الصصذي  فمصصن) عليهم تدخلوا فل باكين تكونوا لم فإن
عز الله هداه من إل أحد ل ؟ يبكي وهو آرثارهم يشاهد يقف رثمود ديار إلى

ذهبون فصإهنهم وإل الحصق لصه وتصبين واجل بعصض أن يتفراجصون. والعجصب ي
الرثصصار اللصصه فيقصصال: مسصصبحان المحترمة الرثار من هذا أن يرون منا الجهال

المكصصذبين آرثصصار الوحي, أما آرثار والسنة الكتاب هي الجهال أيها المحترمة
قصصوم آرثصصار ؟ وأاجصصدادكم آبصصائكم آرثصصار هي هل محترمة, رثم فليست للرمسل

الجهصصل مصصن هصصذا كصصثيرة, لكصصن قصصرون رثصصم أهنصصاس رثصصم أهنصصاس وأعقبهم فنوا
الرثصصار دون الماديصصة بالرثصصار يتعلقصصون القصصوم يجعصصل الصصذي العمى والتقليد

المعنوية.
عاقبصة قبلهصصم مصن كصصاهنوا الذين عاقبة الكريمة: أن اليات هذه فوائد ومن
 إلصصى)) قبلهببم مببن كببانوا الذين عاقبة كان (( كيفلقوله:  مسيئة

)). الله (( فأخذهمقوله: 
فصصي قصصوة منهصصم أشصصد كصصاهنوا قبلهم من كاهنوا الذين هؤلء أن فوائدها ومن

قصصوتهم تمنعهصصم لصصم هصصذا الرثار, ومصصع في وقوة الصناعة في وقوة البدان
لهم. الله أخذ من هذه
قصصوة كل فوق وتعالى مسبحاهنه الله قوة الكريمة: أن الية هذه فوائد ومن
واجصصل, عز الله أخذهم ذلك  ومع)) قوة منهم أشد (( كانواقال:  فإهنه
يصصأتي أن يحتصصاج فيكصصون, ل كصصن لصصه قصصال شيئا أراد إذا تعالى الله لن ذلك
فيكصصون, اهنظصصروا مدافع, ل, كن أو قنابل صنع إلى يحتاج يساعد, ول بأحد
الشصصياء, مسصصخر بصصألطف تعصصالى اللصصه فصصأهلكهم بقصصوتهم افتخصصروا عاد إلى

ألطصصف مصصن الريح عليهم, وهي مسخرها بل لهم يسخرها ولم الريح عليهم
يببرى ل فأصبببحوا ربهببا بأمر شيء كل (( تدمرفدمرتهم:  الشياء

تحمل الريح أن خاوية, يقولون هنخل كأعجامز كاهنوا ) حتى) مساكنهم إل
فينقلصصب الرض إلصصى تصصرده رثصصم السماء عنان في يكون حتى منهم الواحد
أن تجصصدون رأيتموهصصا إذا النخيصصل خاويصصة, وأعجصصامز هنخصصل عجصصز كأهنه منحنيا
أقصصدامهم على يقفون أقوياء أشداء كاهنوا الذين تقومست, هؤلء قد النخلة

منقعر.  هنخل أعجامز كأهنهم الثاهنية خاوية, والية هنخل أعجامز كأهنهم أصبحوا
النهببار وهببذه مصبر ملك لي أليس قوم (( يالقوله:  قال فرعون



بصصأن اللصصه أهلكصصه ؟ أهلكصصه ) بمصصاذا) تبصببرون أفل تحببتي من تجري
خصصرج مختصصارا, بصصل باختيصصاره, خصصرج بهصصا يفتخر كان التي مصر من أخراجه
بصصه يفتخصصر مصصا بجنصصس اللصصه أهلكه المعركة, رثم في رابح غاهنم, كأهنه وكأهنه

هؤلء من أشد الله وتعالى, وأن مسبحاهنه الله قوة القوة أن بالماء, ليتبين
قوة, هنعم.

لصصه مصصرد فل مسصصوء بقصوم أراد إذا تعصصالى اللصصه الكريمصصة: أن الية فوائد من
ذلصصك اللصصه بيصصن ) وقصصد) واق مببن اللببه مببن لهم كان (( وما:  لقوله

مببا يغيببروا حببتى بقببوم مببا يغيببر ل الله (( إنقصصوله:  فصصي صريحا
مصصا دون يقصصي ) ل) له مرد فل سوءا بقوم الله أراد وإذا بأنفسهم

لهببم كببان (( وما شيء أي ول طائرات ول مدافع ول قصور ل الله أراد
 )). واق من الله من
يجنصصي ل وأهنصصه المسصصباب بعدها: إرثبصصات التي وهي الكريمة الية فوائد ومن
وقصصد آخره  إلى)) بأنهم (( ذلك:  قوله من هنفسه, تؤخذ على إلى اجان
واختلف وتأرثيرهصصا المسصصباب مسصصألة أعنصصي المسصصألة هصصذه شصصرح لنا تقدم

تصصأرثير لهصصا المسصصباب أن القصصوال وأصح القوال أعدل أن فيها, وبينا الناس
مصصن فيهصصا تعصصالى اللصصه أودع بما ولكن بنفسها ذاتيا تأرثيرا ليس لكن مباشر
المؤرثرة. القوى

أحصدا يؤاخصذ ل وأهنصه واجصل عز الله عدل الكريمة: إرثبات الية فوائد ومن 
)). بالبينات رسلهم تأتيهم كانت بأنهم (( ذلكلقوله:  ذهنب بدون

رمسصصله اجاءتهصصا وقصصد إل خلصصت أمصصة مصصن مصصا الكريمة: أهنه الية فوائد ومن 
هصصذه حصصال كصصل  علصصى)) بالبينببات رسببلهم تأتيهم (( كانتلقوله: 

المسألة. 
المصصم هصصذه أقصصر لها, وقصصد وبين أهنذرها رمسول واجاءها هنذير اجاءها أمة كل

)) فيهببا ألقي (( كلماالملك:  مسورة في وتعالى تبارك الله قال بذلك
قببد بلى قالوا نذير يأتكم ألم خزنتها سألهم (( فوج النار في أي

فببي إل أنتببم إن شيء من الله نزل ما وقلنا فكذبنا نذير جاءنا
فببي كنببا مببا نعقببل أو نسببمع كنببا (( لو:  قالوا ) رثم) كبير ضلل

مببن (( وإنتعصصالى:  ) وقصصال) بببذنبهم فبباعترفوا السعير أصحاب
وحكمتصصه واجصصل عصصز اللصصه رحمة تمام من ) وهذا) نذير فيها خل إل أمة
الرمسصصل بعصصد حجصصة للنصصاس يكون لئل ومنذرين مبشرين الرمسل أرمسل أن

أرمسله والسلم الصلة عليه الله رمسول لول الخلق, هنحن مصلحة ,ولاجل
؟.  هنصلي كيف هنعرف هل ؟ هنتوضأ كيف هنعرف هل إلينا الله




